
 

 
 

MRSA-dragerschap 
 
 

Wat betekent dit voor u en uw 
thuissituatie? 
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Wat is MRSA? 

Op en in elk menselijk lichaam komen van nature veel verschillende bacteriën voor. 
De meeste van deze bacteriën hebben een nuttige functie. Ook de MRSA-bacterie is 
een bacterie die op het lichaam kan voorkomen. Gezonde mensen hoeven hier niets 
van te merken.  
 
Voor zieke mensen met bijvoorbeeld wonden of een verminderde weerstand kan de 
MRSA-bacterie voor problemen zorgen. De reden hiervoor is dat de MRSA-bacterie 
ongevoeliger is voor de antibiotica die het meest worden gebruikt tegen bacteriële 
infecties. In het ziekenhuis liggen veel zieke mensen (dicht bij elkaar), daar mag de 
MRSA zich niet verspreiden. Daarom nemen de medewerkers van het ziekenhuis 
voorzorgsmaatregelen bij uw behandeling, zoals het dragen van speciale kleding.  

Word je ziek van MRSA? 

Gezonde mensen worden niet ziek van MRSA, zij dragen de MRSA-bacterie alleen bij 
zich. Dit noemen we dragerschap. Als u een operatie krijgt of u heeft een sterk 
verminderde weerstand, dan kan er een infectie ontstaan met MRSA. Infecties 
veroorzaakt door MRSA zijn lastiger te behandelen dan ‘gewone’ infecties. 
 
Als u de MRSA-bacterie bij u draagt en u komt in het ziekenhuis 
U komt op de polikliniek 
De medewerkers die u behandelen volgen algemene voorzorgsmaatregelen om 
besmetting te voorkomen. Dit doen medewerkers bij iedere patiënt.  

U wordt opgenomen 

In het ziekenhuis wordt u ‘in isolatie verpleegd’. Dit wil zeggen dat u op een 
eenpersoonskamer wordt verzorgd. U mag de kamer niet verlaten en de deur van de 
kamer naar de gang wordt gesloten. Alle hulpverleners die u bezoeken dragen 
beschermende kleding zoals een overjas, muts, mondkapje en handschoenen. Dit zijn 
voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat hulpverleners de MRSA-bacterie naar 
andere patiënten meenemen.  
Als u een operatie of behandeling moet ondergaan, dan houdt de behandelend arts 
rekening met uw dragerschap van de MRSA bacterie. 
 

Bezoek tijdens uw opname 

Indien vrienden of familie op bezoek komen terwijl u in isolatie wordt verpleegd, kan 
dit 
natuurlijk. Uw bezoek hoeft geen voorzorgsmaatregelen te nemen en kan u gewoon 
bezoeken. Zij dienen na het bezoek het ziekenhuis via de kortste route te verlaten en 
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mogen niet nog bij iemand anders (binnen het ziekenhuis) op bezoek gaan. De 
verpleegkundige van de afdeling kan hierover meer informatie geven. 

Kan MRSA-dragerschap worden behandeld? 

Uw behandeld arts bepaalt in overleg met een arts-microbioloog of er een 
dragerschapsbehandeling kan starten tegen de MRSA. De behandeling bestaat uit het 
opvolgen van een scrubschema en wasprotocol, eventueel in combinatie met 
antibiotica. Daar zijn enkele voorwaarden aan Daar zijn enkele voorwaarden aan 
verbonden en hier kunt u naar vragen bij uw behandelaar of huisarts. 

Wat betekent dit voor uw thuissituatie? 

Na thuiskomst kunt u uw dagelijkse bezigheden zonder beperkingen weer oppakken, 
voor zover uw medische toestand dit toestaat natuurlijk. U kunt als MRSA drager 
gewoon naar uw werk, naar school en op bezoek. Heeft u of uw huisgenoot een 
verzorgend beroep? Meldt dit dan aan uw leidinggevende en de 
arbodienst/bedrijfsarts. 
 
Uw partner en eventuele andere huisgenoten lopen de kans de MRSA van u over te 
nemen. Dit komt omdat zij intensief contact met u hebben. Onderzoek toont aan dat 
uw partner of huisgenoten wel snel en vanzelf de bacterie weer kwijt kunnen raken. 
Als uw partner of huisgenoten, om welke reden dan ook, opgenomen worden in het 
ziekenhuis, dan worden zij gecontroleerd op aanwezigheid van de MRSA. Het is dan 
nodig om hen, in afwachting van de resultaten, onder speciale voorzorgsmaatregelen 
te verplegen.  
 
Daarom is het van belang dat uw huisgenoten bij een eigen opname of bezoek aan 
arts melden dat ze huisgenoot zijn van een persoon die MRSA-drager is. 
 
Uw bezoek, personen waar u geen intensief contact mee hebt, loopt een 
verwaarloosbaar besmettingsrisico in uw nabijheid. U kunt zelf ook gewoon mensen 
bezoeken. 
 
Wordt u verzorgd door de thuiszorg of krijgt u bijvoorbeeld fysiotherapie? De mensen 
die u thuis komen helpen of verzorgen, zoals de verpleegkundige of fysiotherapeut, 
dragen speciale kleding. Dit doen ze om te voorkomen dat zij de MRSA van u 
overnemen en aan andere patiënten doorgeven. De speciale kleding bestaat uit 
handschoenen, een jas en mondkapje.  
 
In een verzorgings- of verpleeghuis gelden andere regels dan in het ziekenhuis. 
Hierover krijgt u meer informatie in het verzorgings- of verpleeghuis. 
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Verspreiding van MRSA te voorkomen 

Goede persoonlijke hygiëne helpt bij het voorkomen van verspreiding van bacteriën 
en dus ook van MRSA.  
• Was regelmatig uw handen met water en zeep en droog deze af. Let hier extra 
op bij bezoek aan zorginstellingen. 
• Bedek wonden met schoon verband.  

Brief met informatie 

Indien u drager bent van de MRSA-bacterie wordt bij uw naam in het 
ziekenhuisinformatiesysteem een melding geplaatst. Als een medewerker van het 
ziekenhuis uw naam in de computer invoert, verschijnt deze om de medewerker erop 
te attenderen rekening te houden met uw dragerschap van MRSA. 
Zodra de melding is geplaatst krijgt u een brief thuisgestuurd met daarin uitleg 
wanneer de melding weer wordt weggehaald. De voorwaarden hiervoor kunnen 
verschillen per patiënt en veranderen door vernieuwd beleid. 
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Zuyderland Medisch Centrum 
Afdeling Infectiepreventie 
 
Helpdesk 
088 - 4599622 
e-mail infectiepreventie@zuyderland.nl 
 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00 uur 
 
Internetadres 
www.zuyderland.nl/infectiepreventie 
 
 


